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23 §
Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttämi-
nen yksilöhuollon asioissa 14.2.2022 lukien

HEL 2022-002180 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti muuttaa yksilöhuol-
lon delegointisäännön 33, 37, 38 ja 39 §:ää ja lisätä uuden 38 ja 54 §:n.

Samalla toimialajohtaja hyväksyi liitteenä 1 olevan sosiaali- ja terveys-
toimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöhuollon asiois-
sa koskevan delegointisäännön 14.2.2022 lukien. Liitteessä 2 on kuvat-
tuna tarkemmin yksilöhuollon delegointisääntöön tulevat muutokset.

Lisäksi toimialajohtaja kumosi 14.2.2022 alkaen aiemman päätöksensä 
29.12.2021 § 260 koskien sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden 
päätösvallan käyttämistä yksilöhuollon asioissa 1.1.2022 lukien (liite 3).

Päätöksen perustelut

Tämän päätöksen muutetut pykälät tarkoittavat voimassa olevan dele-
gointisäännön vastaavia ja lisätyt 14.2.2022 voimaan tulevaksi ehdote-
tun delegointisäännön pykäliä. 14.2.2022 voimaan tulevan delegointi-
säännön muutokset ovat asiakaspäätöksenteon kannalta kiireellisiä. 
Muutokset on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

33 §:n 13 kohdan muutoksella mahdollistetaan, että nuorten sosiaali-
työn sosiaalityöntekijä voi päättää tukihenkilön myöntämisestä myös yli 
24-vuotiaalle erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle henkilölle.

37 §:ään lisätään päättäjäksi tilapäisen asumisen johtava sosiaalityön-
tekijä. Virka on uusi yksikössä ja täytetään keväällä 2022. Tehtävässä 
toimiminen edellyttää 37 §:n mukaista päätösvaltaa nuorten palveluissa 
ja aikuissosiaalityössä. Samalla 37 §:ään lisätään uusi kohta 11 kos-
kien tukihenkilön myöntämistä erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle. 
Kyseessä on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 28 §:n mukainen tukihenki-
löpalvelu, jota järjestetään jatkossa aikuissosiaalityön asiakkaille. Sama 
lisäys tehdään aikuissosiaalityön, työkykyselvityksen ja tilapäisen asu-
misen sosiaalityöntekijän sekä sosiaalisen kuntoutuksen erityissosiaali-
työntekijän päätösvaltaa koskevan 38 §:n kohdaksi 10 (14.2.2022 al-
kaen 39 §). Lisäksi 37 §:n päättäjistä poistetaan sosiaalineuvonnan joh-
tava sosiaaliohjaaja, jonka päätösvalta määrätään 14.2.2022 alkaen 
uudessa 38 §:ssä.
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Aikuissosiaalityön ja tilapäisen asumisen sosiaaliohjaajan päätösvaltaa 
koskevan 39 §:n (14.2.2022 alkaen 40 §) kohta 8 koskien välttämättö-
män huolenpidon ja toimeentulon turvaamista poistetaan, koska kysei-
set päätökset tehdään keskitetysti maahanmuuttoyksikössä, eikä edellä 
mainituilla viranhaltijoilla ole kyseiseen päätösvaltaan enää tarvetta.

Uusi 54 § pykälän mukainen vammaisten sosiaalityön lapsen tai nuo-
ren kanssa työskentelevän sosiaalityöntekijän päätösvalta poistettiin 
1.1.2022 alkaen, kun lasten ja nuorten palveluja uudistettiin vuoden 
vaihteessa. Käytännössä päätöksenteon tarve tehdä päätöksiä on 
edelleen vammaisten sosiaalityössä. Tästä syystä päätösvalta lisättiin 
takaisin delegointisääntöön 54 §:ään, jotta vammaisten sosiaalityön 
perhekeskuksen sosiaalityöntekijät voivat tehdä asiakkailleen sosiaali-
huoltolain mukaisen päätöksen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämi-
sestä perustuen palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan.

Toimialajohtajan toimivalta päättää delegointisäännöstä perustuu hal-
lintosäännön 18 luvun 3 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan toimialajohta-
ja määrää viranhaltijan päättämään siltä osin kuin asia ei kuulu jaoston 
päätettäväksi, sosiaalihuollon järjestämisestä ja antamisesta sekä so-
siaalihuollon ja terveydenhuollon palvelusta perittävän maksun mää-
räämisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden 
mukaisesti.
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